
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดเลย  ภาค ๘

ส่งสอบ ๔๕๑ รูป ขาดสอบ ๑๗๔ รูป คงสอบ ๒๗๗ รูป สอบได้ ๑๖๗ รูป สอบตก ๑๑๐ รูป (๖๐.๒๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๒๕๙/๐๐๐๑
พระสุทา วรสทฺโธ มนตรี

๑๔/๕/๒๔๘๔ ๑๒/๗/๒๕๕๘

ทับมิงขวัญ

่

 

ลย ๔๒๕๙/๐๐๐๒
สามเณรธนเทพ  ทาคินี

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

 ปาเลไลยก์  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๐๓
สามเณรอนนท์  ศิลาไสย

๑๕/๙/๒๕๔๕

 โพธิศรีสมโพธิ

์

 

ลย ๔๒๕๙/๐๐๐๔
สามเณรอดิศักดิ

์

 บัวบาน
๕/๕/๒๕๓๘

 โพธิศรีสมโพธิ

์

 

ลย ๔๒๕๙/๐๐๐๕
สามเณรพนธกร  อินพินิจ

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

 โพธิศรีสมโพธิ

์

 

ลย ๔๒๕๙/๐๐๐๖
สามเณรวัชรพล  สิงสาธร

๑๐/๖/๒๕๔๓

 โพธิศรีสมโพธิ

์

 

ลย ๔๒๕๙/๐๐๐๗
พระสมเด็จ ปุตฺตวโร บุตรดีมี

๓/๑๑/๒๕๐๐
๘/๖/๒๕๔๗

โพนงาม  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๐๘
พระเคนศรี นามคุโณ นามคุณ

๑/๑/๒๔๙๕ ๙/๑๑/๒๕๕๓

เลียบ  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๐๙
พระกฤติพัสต์ สุทฺธิาโณ เศรษฐิกมลกุล

๑๘/๑๑/๒๕๒๙

๒๐/๗/๒๕๕๖

เลียบ  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๑๐
พระทวีศักดิ

์

สุตธมฺโม สุโพ

๒๕/๑๑/๒๕๓๘ ๓๐/๑๑/๒๕๕๘

เลียบ  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๑๑
พระอนุรักษ์ ธมฺมรกฺขิโต แก้วทอง

๒๘/๗/๒๕๓๙ ๑๔/๔/๒๕๕๙

ศรีจันทร์  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๑๒
พระรังสรรค์ านวุฑโฒ โสมะตะนัย

๒๒/๐๑/๒๕๑๒ ๐๔/๐๘/๒๕๕๒

ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๑๓
พระบุษผา ปสนฺโน เสาหมัน

๑๕/๐๘/๒๕๑๒ ๐๔/๐๗/๒๕๕๕

ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๑๔
พระวินชัย วณฺณธโร สินโพธิ

์

๐๙/๐๙/๒๕๓๘ ๐๑/๐๔/๒๕๕๘

ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๑๕
พระเนาวรัตน์ วิสุทฺโธ กัณหาเวียง

๑๒/๐๕/๒๕๑๘ ๑๕/๐๔/๒๕๕๘

ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๑๖
พระพงษ์ศักดิ

์

พลาโณ สาลือศรี

๑๒/๐๓/๒๕๑๐ ๒๘/๐๗/๒๕๕๘

ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๑๗
สามเณรอดิศร  ธุระงาน

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๑๘
สามเณรธีรพัฒน์  บุญประคม

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๑๙
สามเณรกิตติพงษ์  แร่เงิน

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๒๐
สามเณรชูเกียรติ  สอนพงษ์

๑๒/๙/๒๕๔๔

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๒๑
สามเณรอัครพงษ์  คำเลิศ

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๒๒
สามเณรปยะพงษ์  พุทธมาตย์

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๒๓
สามเณรสิทธิชัย  รามศิริ

๑๕/๒/๒๕๔๕

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๒๔
สามเณรอภิวัฒน์  กลางขุนทด

๒๓/๒/๒๕๔๕

 ศรีบุญเรือง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดเลย  ๑ / ๖

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๒๕๙/๐๐๒๕
สามเณรภัทรพล  แสนทวีสุข

๗/๔/๒๕๔๕
 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๒๖
สามเณรปรัชญา  ขุมเงิน

๑๖/๗/๒๕๔๕

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๒๗
สามเณรภูตะวัน  อาวุธนอก

๑๙/๗/๒๕๔๕

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๒๘
สามเณรสุรเดช  พิมศิริ

๓๐/๙/๒๕๔๕

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๒๙
สามเณรเจตพล  จิตธรรมา

๒๕/๒/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๓๐
สามเณรวันฃัย  ปตไตร

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๓๑
สามเณรสุนทร  ประมูลชาตรี

๒๙/๕/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๓๒
สามเณรมินฑดา  พรหมจันทร์

๒๒/๐๒/๒๕๔๓

 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๓๓
สามเณรเวทนี  โสประดิษฐ์

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๓๔
สามเณรคฑาวุธ  สิงห์คาร

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๓๕
สามเณรปวิช  โสดาดง

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๓๖
สามเณรวรเมธ  ไพสน

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๓๗
สามเณรวรายุทร  ศรีบุรินทร์

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๓๘
สามเณรจักรกฤษณ์  คอนอาชิตร์

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๓๙
สามเณรศุภกิจ  สะตะ

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๔๐
สามเณรวชิราวุธ  เสนานุช

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๔๑
สามเณรพีรเดช  เพ็งสุข

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๔๒
สามเณรมานะชัย  พรมเวียง

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๔๓
สามเณรธนกฤต  ดาวงษา

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๔๔
สามเณรนฤภัทร  ปะสังขิณี

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

 ศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๔๕
พระจวน อคฺคธมฺโม อัฒจันทร์

๒๖/๑๑/๒๕๐๑
๑๑/๔/๒๕๕๖

ศรีสว่างวารี  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๔๖
พระทาถุมะ อนนฺโท พาณิชย์

๑๖/๑๑/๒๕๓๖ ๑๓/๑๐/๒๕๕๖

ศรีสว่างวารี  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๔๗
พระนาถพิชิตร์ ธิตธมฺโม นวลพัฒนพงศ์

๒/๙/๒๕๒๓ ๓/๑/๒๕๕๘
ศรีสว่างวารี  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๔๘
พระพันทิพย์ พลาโณ แผ่นสิงห์

๙/๑๒/๒๕๑๔ ๗/๑๑/๒๕๕๘

ศรีสว่างวารี  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๔๙
สามเณรอานนท์  โชติศรี

๑๐/๓/๒๕๔๕

 จอมศรี  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๕๐
พระวีรชัย โชติปฺโ วงษา

๑๓/๑๐/๒๕๒๕
๑๔/๓/๒๕๕๘

ปาใต้  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๕๑
พระแช่ม สุเมโธ กองสี

๘/๑๒/๒๔๘๗ ๑๐/๑๑/๒๕๕๐

ปาศรีภูทอก  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๕๒
พระสมชาย โชติลาโภ โนนศรีภักดี

๑๐/๑๒/๒๕๐๔
๑๐/๗/๒๕๕๕

ปาศรีภูทอก  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๕๓
สามเณรเจษฎา  สารมโน

๑๐/๓/๒๕๔๖

 โพธิศรี

์

 

ลย ๔๒๕๙/๐๐๕๔
สามเณรวุฒิพงศ์  ฤกษ์ยามดี

๑๐/๗/๒๕๔๕

 โพธิศรี

์

 

ลย ๔๒๕๙/๐๐๕๕
พระคำมี กิตฺติปาโล วงศา

๑๐/๕/๒๕๑๕ ๑๐/๑๒/๒๕๕๔

ศรีคำ  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๕๖
พระวรชน คเวสโก ใยมุง

๑๐/๗/๒๕๑๙ ๑๐/๗/๒๕๕๘

ศรีคำ  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๕๗
พระจักรชัย อคฺโคภาโส อยู่บรรยงค์

๑๐/๙/๒๕๑๕ ๑๐/๗/๒๕๕๗

ศรีคุณเมือง  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๕๘
พระสนัน

่

สนฺตจิตฺโต ไชยปญหา

๑๐/๑/๒๕๑๓ ๑๐/๒/๒๕๕๗

สันติวนาราม  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๕๙
พระหนึง

่

ยโสธโร แก่นท้าว

๑๐/๑๑/๒๕๓๔
๑๐/๕/๒๕๕๙

สันติวนาราม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดเลย  ๒ / ๖

้
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ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๒๕๙/๐๐๖๐
พระกมล มนฺุโ สนองสัตย์

๒/๑๐/๒๔๙๐
๓/๒/๒๕๔๖

เนรมิตวิปสสนา  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๖๑
พระสนิท ิตมโน วังคีรี

๐๐/๑/๒๔๗๖ ๐๐/๗/๒๕๕๖

โพธิศรี

์

 

ลย ๔๒๕๙/๐๐๖๒
พระอินทร์ทนนท์ อินฺทโชโต วงศ์มานิจ

๓๐/๖/๒๔๙๙
๐/๔/๒๕๕๕

โพนงาม  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๖๓
พระลบ จนฺทโชโต มูลสาร

๒/๑๒/๒๔๙๐ ๑/๑๒/๒๕๕๔

โพนชัย  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๖๔
สามเณรนวพล  สารีคำ

๒๖/๓/๒๕๔๔

 โพนชัย  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๖๕
สามเณรพลเทพ  อุบลชาติ

๒๗/๓/๒๕๔๔

 โพนชัย  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๖๖
สามเณรรุ่งรัตน์  วังคีรี

๒๔/๒/๒๕๔๕

 โพนชัย  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๖๗
สามเณรธวัชชัย  เนธิบุตร

๒๐/๕/๒๕๔๖

 โพนชัย  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๖๘
สามเณร.พายุ  สุคง

๖/๗/๒๕๔๓
 โพนชัย  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๖๙
สามเณรเกรียรติศักดิ

์

 แก้วขวิด
๙/๒/๒๕๔๔

 โพนชัย  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๗๐
สามเณรสุทธิพงษ์  ฤทธิศักดิ

์

๒๕/๙/๒๕๔๔

 โพนชัย  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๗๑
สามเณรธนาวุฒิ  คล้ายคำ

๗/๑/๒๕๔๕
 โพนชัย  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๗๒
สามเณรมินทรา  กันยาประสิทธิ

์

๑๒/๒/๒๕๔๕

 โพนชัย  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๗๓
สามเณรวีรพล  สารมะโน

๔/๓/๒๕๔๕
 โพนชัย  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๗๔
สามเณรยุทธศักดิ

์

 ชามาตย์

๒๙/๓/๒๕๔๕

 โพนชัย  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๗๕
สามเณรนราพงษ์  สิงห์ภา

๔/๕/๒๕๔๕
 โพนชัย  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๗๖
พระสุเทพ สุธีโร บุราณ

๑๒/๑๑/๒๕๐๒ ๑๑/๐๗/๒๕๕๘

ชลประทาน  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๗๗
สามเณรธนวัฒน์  พุทธปญญา

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

 ลาดปูทรงธรรม  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๗๘
สามเณรยุทธนา  นามลทิพย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

 ลาดปูทรงธรรม  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๗๙
พระธีระพงษ์ จนฺทธมฺโม สันหา

๒๘/๑๑/๒๕๒๑ ๓๑/๐๕/๒๕๔๑

วุฒาราม  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๘๐
สามเณรก้องภพ  อาจแก้ว

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

 ศรีสงคราม  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๘๑
พระวิเชียร สนฺติโก จำรูญศิริ

๐๑/๐๗/๒๕๑๓ ๐๑/๑๒/๒๕๕๔

อินทราราม  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๘๒
พระเฉลิมเกียรติ อสิาโณ ศรีบุรินทร์

๒๓/๐๘/๒๕๓๐ ๒๓/๐๕/๒๕๕๘

คงคาวนาราม  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๘๓
พระเอกอนันต์ ปฺาวชิโร เทวงษา

๑๐/๒/๒๕๑๙
๕/๕/๒๕๕๔

รุ่งอรุณ  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๘๔
พระวิโรจน์ ปภสฺสโร สิงห์คำกุล

๙/๙/๒๕๑๕ ๕/๕/๒๕๕๗
ลัฏฐิวัน  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๘๕
พระพินิจ อภิปุณฺโ จันทร์ชืน

่

๒๒/๓/๒๕๓๕ ๒๗/๕/๒๕๕๗

ศรีชมชืน

่

 

ลย ๔๒๕๙/๐๐๘๖
พระสมชาย สุภโร สิงสำราญ

๙/๙/๒๕๑๙ ๗/๗/๒๕๕๖
ศรีพิชัยมงคล  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๘๗
พระอัครวัฒน์ อภิวฑฺฒโน

อัครเมฑากิตติกุล

๑๑/๐๒/๒๕๓๓ ๐๑/๐๒/๒๕๕๘

โพนทอง  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๘๘
สามเณรณัฐวัฒน์  ดีดวงพันธ์

๓๐/๐๗/๒๕๔๐

 โพนทอง  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๘๙
สามเณรณรงค์ฤทธิ

์

 สกุลไทย

๒๗/๑๐/๒๕๔๒

 โพนทอง  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๙๐
สามเณรอรรถพล  ดีกาลกุล

๓๑/๐๑/๒๕๔๓

 โพนทอง  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๙๑
สามเณรปริวัฒน์  สมโคตร

๑๘/๐๗/๒๕๔๓

 โพนทอง  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๙๒
สามเณรปรัตถกร  มาสี

๑๓/๐๙/๒๕๔๓

 โพนทอง  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๙๓
สามเณรสหรัฐ  สลับศรี

๐๔/๑๐/๒๕๔๓

 โพนทอง  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๙๔
สามเณรอานุภาพ  ห่อเล

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

 โพนทอง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดเลย  ๓ / ๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๒๕๙/๐๐๙๕
สามเณรพงษ์ศักดิ

์

 ศรีบุรินทร์

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

 โพนทอง  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๙๖
สามเณรชินวัตร  ประจวบมอญ

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

 โพนทอง  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๙๗
พระวาลี วรธมฺโม ศิริสุดโท

๒๔/๐๖/๒๕๑๘ ๑๒/๐๒/๒๕๕๖

วารีสาร  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๙๘
พระโกศัลย์ ิตธมฺโม คำสมบัติ

๑๔/๐๖/๒๕๒๑ ๑๕/๐๗/๒๕๕๘

วารีสาร  

ลย ๔๒๕๙/๐๐๙๙
สามเณรอนุศักดิ

์

 ขันทีท้าว

๐๓/๐๖/๒๕๔๐

 ศรีภูเรือ  

ลย ๔๒๕๙/๐๑๐๐
สามเณรณัฐพล  หอมจันทร์

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

 ศรีภูเรือ  

ลย ๔๒๕๙/๐๑๐๑
สามเณรธีรภัทร  ชาโสรส

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

 ศรีภูเรือ  

ลย ๔๒๕๙/๐๑๐๒
พระชัชวาล ชวนปฺโ

พรหมวจษาจันทร์

๒๔/๐๗/๒๕๑๘ ๐๖/๐๑/๒๕๕๙

อรุณราษฎร์สามัคคี  

ลย ๔๒๕๙/๐๑๐๓
พระบัวพา ทีปโรจโน จ่าทา

๗/๑๐/๒๕๓๒ ๒๑/๗/๒๕๕๙

ศิริมงคล  

ลย ๔๒๕๙/๐๑๐๔
พระอาน กิตฺติาโณ ประทุมวัน

๑/๑๐/๒๕๒๒
๕/๖/๒๕๕๘

สว่างเกาะแก้ว  

ลย ๔๒๕๙/๐๑๐๕
พระคมสัน อภินนฺโท ภักดีอำนาจ

๗/๑๐/๒๕๒๒ ๒๗/๗/๒๕๕๙

สว่างเกาะแก้ว  

ลย ๔๒๕๙/๐๑๐๖
พระฉันท์ อริยวํโส นนท์ยะโส

๑๗/๕/๒๔๘๘
๓/๗/๒๕๕๖

จันทราราม  

ลย ๔๒๕๙/๐๑๐๗
พระสุรชัย ปภสฺสโร ปนสุวรรณ์

๕/๑๒/๒๕๒๔

๙/๔/๒๕๕๐
ปาเทพนิมิตมงคล  

ลย ๔๒๕๙/๐๑๐๘
พระวิทยา สุสุทฺโท เพชรวิเศษ

๗/๓/๒๕๒๘ ๒/๗/๒๕๕๕
ปาเทพนิมิตมงคล  

ลย ๔๒๕๙/๐๑๐๙
พระรักชาติ อาสโภ นารีนุช

๑๔/๔/๒๕๑๕ ๒๑/๖/๒๕๓๗

ปาบำรุงจิต  

ลย ๔๒๕๙/๐๑๑๐
พระศรนรินทร์ าณวิโร ศรีวิชา

๑/๑๐/๒๕๓๖
๒/๖/๒๕๕๖

ปาบำรุงจิต  

ลย ๔๒๕๙/๐๑๑๑
พระเทพิน กิตฺติสาโร หมืนชนะ

่

๕/๑/๒๕๒๒ ๕/๖/๒๕๕๖ ศรีภูกระดึงพัฒนาราม
 

ลย ๔๒๕๙/๐๑๑๒
พระสมเพชร สุเมโธ พลมี

๙/๑๐/๒๕๓๖ ๑๘/๔/๒๕๕๘ ศรีภูกระดึงพัฒนาราม
 

ลย ๔๒๕๙/๐๑๑๓
สามเณรวัฒนา  ทาสุคนธ์

๑๗/๘/๒๕๔๓

 
ศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๒๕๙/๐๑๑๔
สามเณรคงฤทธ์  น้อยอาษา

๑๕/๔/๒๕๔๑

 ศรีสะอาด  

ลย ๔๒๕๙/๐๑๑๕
พระสุรพร โสภโณ มาระวัง

๒๔/๙/๒๕๑๑
๑/๔/๒๕๕๘

ดอยสวรรค์  

ลย ๔๒๕๙/๐๑๑๖
พระพีรภัค ธมฺมวีโร มุ่งหมาย

๓/๑๒/๒๕๒๘ ๑๓/๒/๒๕๕๗

ปานาฝาย  

ลย ๔๒๕๙/๐๑๑๗
สามเณรณรงค์เดช  ศรีฤบุญ

๑๕/๙/๒๕๔๒

 ใหม่ศรีชมภู  

ลย ๔๒๕๙/๐๑๑๘
สามเณรกนกพงษ์  ราชตะบุตร

๔/๔/๒๕๔๒
 โพธิชัย

์

 

ลย ๔๒๕๙/๐๑๑๙
สามเณรสุวัฒน์ชัย  เพิมชอบ

่

๘/๘/๒๕๔๒
 วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๒๕๙/๐๑๒๐
สามเณรวีระพล  รัตนภักดี

๙/๙/๒๕๔๓
 วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๒๕๙/๐๑๒๑
สามเณรณัฐพงษ์  แก้วทูล

๑/๑/๒๕๔๔
 วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๒๕๙/๐๑๒๒
สามเณรวีระยุทธ  อยู่เย็น

๒/๒/๒๕๔๕
 วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๒๕๙/๐๑๒๓
สามเณรสุภี  แสงคุณ

๖/๖/๒๕๔๕
 วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๒๕๙/๐๑๒๔
สามเณรณัฐพงษ์  วงษาเสนา

๗/๗/๒๕๔๕
 วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๒๕๙/๐๑๒๕
สามเณรธนชัย  เสียวภูเขียว

้

๘/๘/๒๕๔๕
 วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๒๕๙/๐๑๒๖
สามเณรอริญชัย  แก่นมา

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

 วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๒๕๙/๐๑๒๗
พระอธิการสุพิศ รกฺขิตธมฺโม พาสง่า

๐๒/๑๑/๒๕๑๑ ๒๒/๐๕/๒๕๓๒

ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๒๕๙/๐๑๒๘
พระทองอินทร์ ธีรปฺโ ศรีจันทวงษ์

๐๗/๐๕/๒๔๘๓ ๑๕/๐๖/๒๕๔๔

ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๒๕๙/๐๑๒๙
พระทวีชัย าณวีโร เขตมนตรี

๑๖/๑๐/๒๕๓๓ ๑๔/๐๗/๒๕๕๖

ศรีบุญเรือง  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดเลย  ๔ / ๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๒๕๙/๐๑๓๐
พระณัฐพล อภิาโณ ไชยราช

๐๕/๐๖/๒๕๓๗ ๓๑/๑๐/๒๕๕๖

ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๒๕๙/๐๑๓๑
พระดาวนภา ฉนฺทธมฺโม พิมพิลา

๒๑/๐๑/๒๕๑๘ ๑๖/๐๕/๒๕๕๗

ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๒๕๙/๐๑๓๒
พระภาณุภัท มหาาโณ วุฒิไชยถาวร

๐๔/๐๕/๒๕๓๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๗

ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๒๕๙/๐๑๓๓
พระภมรภัทร อิทฺธิธารี บุตนนท์

๐๕/๐๓/๒๕๓๒ ๐๓/๐๓/๒๕๕๘

ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๒๕๙/๐๑๓๔
พระพิษณุ ปยสิรโพธิ อินาวัง

๐๖/๐๒/๒๕๓๕ ๐๑/๐๖/๒๕๕๘

ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๒๕๙/๐๑๓๕
สามเณรกฤษณะ  วรรณศรี

๐๔/๐๙/๒๕๔๓

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๒๕๙/๐๑๓๖
สามเณรธาดา  จันทร์แสงศรี

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๒๕๙/๐๑๓๗
สามเณรวัชรินทร์  ภูศรีดิน

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๒๕๙/๐๑๓๘
สามเณรยุทธศิลป  นามนุษย์ศรี

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๒๕๙/๐๑๓๙
สามเณรภราดร  คำทอง

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๒๕๙/๐๑๔๐
สามเณรวิศวะ  ยอดช่าง

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

 ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๒๕๙/๐๑๔๑
พระนราภรณ์ สนฺตมโน โนนเกษม

๖/๖/๒๕๒๗ ๖/๖/๒๕๕๗
ศรีพัฒนาราม  

ลย ๔๒๕๙/๐๑๔๒
พระคำมูล ปสนฺโน พิมพ์ภูมี

๑/๒/๒๔๙๔
๑๐/๐๔/๒๕๕๕

สิงห์ทอง  

ลย ๔๒๕๙/๐๑๔๓
พระชัชว์ชวิศ ฉนฺโน ทฤฆชนม์

๐๑/๐๕/๒๕๒๘ ๐๑/๐๒/๒๕๕๑

ร่มโพธิธรรม  

ลย ๔๒๕๙/๐๑๔๔
พระเจตริน เตชวโร ดาวขุนทด

๐๑/๐๖/๒๕๓๐ ๐๑/๐๗/๒๕๕๘

ศรีดวงประทีป  

ลย ๔๒๕๙/๐๑๔๕
พระอุดม อธิมุตฺโต จุลลาศรี

๐๑/๐๑/๒๕๑๕ ๐๑/๐๕/๒๕๕๘

ศรีหนองหิน  

ลย ๔๒๕๙/๐๑๔๖
พระณัณฐพัฒน์ วิปุโล สัมมนา

๐๑/๐๒/๒๕๒๓ ๐๑/๐๓/๒๕๕๗

เหล่าตุ้มพัฒนาราม  

ลย ๔๒๕๙/๐๑๔๗
พระเข็มทิพย์ นิตสาโร แสนเสนา

๐๔/๐๙/๒๕๐๓ ๐๙/๐๕/๒๕๕๐

ธารสวรรค์  

ลย ๔๒๕๙/๐๑๔๘
พระชนิด นรินฺโท ชาตรี

๐๘/๐๖/๒๕๐๒ ๑๐/๑๑/๒๕๕๑

ธารสวรรค์  

ลย ๔๒๕๙/๐๑๔๙
สามเณรจิรภาส  คงสวรรค์

๖/๓/๒๕๔๒
 ธารสวรรค์  

ลย ๔๒๕๙/๐๑๕๐
พระบุญมี ทนฺตจิตฺโต สาธิตสุข

๐๙/๐๓/๒๔๗๔
๑๐/๗/๒๕๒๕

ผาอินทร์แปลงพัฒนาราม

 

ลย ๔๒๕๙/๐๑๕๑
สามเณรพงษ์สิทธิ

์

 ลิภา
๕/๗/๒๕๔๓

 

ผาอินทร์แปลงพัฒนาราม

 

ลย ๔๒๕๙/๐๑๕๒
พระชาย าณธโร แก้วบุญศรี

๐๑/๑๐/๒๔๘๐ ๒๗/๐๔/๒๕๕๘

เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๒๕๙/๐๑๕๓
พระเสมอ ธีรวโร สุภะนานัย

๐๕/๐๗/๒๔๙๐ ๒๗/๐๔/๒๕๕๘

เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๒๕๙/๐๑๕๔
สามเณรมงคล  แดงพวง

๐๙/๐๕/๒๕๔๓

 เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๒๕๙/๐๑๕๕
สามเณรกิตติภูมิ  คำภา

๑๑/๖/๒๕๔๓

 เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๒๕๙/๐๑๕๖
สามเณรปรีชา  เกษโสภา

๘/๗/๒๕๔๓
 เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๒๕๙/๐๑๕๗
สามเณรพรชัย  เลียมศร

่

๒๔/๘/๒๕๔๓

 เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๒๕๙/๐๑๕๘
สามเณรนพดล  กินรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

 เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๒๕๙/๐๑๕๙
สามเณรวริศ  ประทีปคีรี

๑๒/๕/๒๕๔๔

 เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๒๕๙/๐๑๖๐
สามเณรวุฒิชัย  ทุมทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

 เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๒๕๙/๐๑๖๑
สามเณรเอกชัย  ศุภพงษ์อาภา

๒๕/๑/๒๕๔๕

 เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๒๕๙/๐๑๖๒
สามเณรพีระพัฒน์  เทพภูเขียว

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

 เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๒๕๙/๐๑๖๓
สามเณรเอกมล  สีใส

๒๐/๕/๒๕๔๕

 เอราวัณพัฒนาราม  

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดเลย  ๕ / ๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๒๕๙/๐๑๖๔ สามเณรณัฐพงษ์  อุดมพันธ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

 เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๒๕๙/๐๑๖๕ สามเณรจิรเมธ  สิทธิขุนทด

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

 เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๒๕๙/๐๑๖๖ สามเณรอดิศักดิ

์

 โพธิขาว

์

๙/๒/๒๕๔๖  เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๒๕๙/๐๑๖๗ สามเณรธนบดี  โสภาบุตร

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

 เอราวัณพัฒนาราม  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบนักธรรมชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

นักธรรมชันโท  คณะจังหวัดเลย  ๖ / ๖

้
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